Röntgenveckan 2019 är tillbaka i Jönköping
Länsröntgenkliniken i Jönköping hälsar er återigen välkomna till Jönköping och Elmia, 10 år
sedan sist. Temat i år är ”Guldkorn”- vi hoppas att deltagarna skall få massor med sådana
att ta med er hem. Alltså konkreta idéer som man kan införa på sin klinik redan på måndag
veckan efter. Sån’t vi alla kan ha nytta av i vardagen, för att hjälpa våra patienter och
remittenter. Vi hoppas också kunna erbjuda de senaste nyheterna från våra
samarbetspartners.

Som alltid är Röntgenveckan ett utmärkt tillfälle för nätverkande, här finns möjlighet att
återse gamla vänner och knyta nya kontakter. Vi lovar att erbjuda ett socialt program
utöver det vanliga, där humor och musik är centrala komponenter.
Det är med stor glädje och stolthet länsröntgenkliniken hälsar er alla varmt välkomna till
Jönköping och Elmia, för den bästa “j…a” röntgenveckan någonsin!

Röntgenveckan är en årlig nationell konferens för Sveriges intressenter inom radiologi.
Röntgenveckan är ett välbesökt arrangemang där medarbetare från Sveriges röntgenkliniker, medicinsk teknik och radiofysiker m fl tar del av nya idéer, förbättringar, ny teknik
och intressanta föreläsningar. Deltagarantalet brukar årligen ligga på ca 1300 deltagare.
2019 går den av stapeln för 21:a gången. Konferensen är ett samarbete mellan arrangerande klinik, Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) och Svensk Förening för
Medicinsk Radiologi (SFMR).
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Var med och ställ ut på Röntgenveckan 2019
Det anordnas en utställning med plats för ett 70-tal utställarföretag där ni är välkomna att
visa upp era produkter. Det kommer att erbjudas bra möjligheter att få träffa deltagarna.
Fika serveras alltid enbart i utställningen. Dessutom ingår ett välkomstmingel i utställningen
under onsdagskvällen. Varmt välkomna att ställa ut!
Plats: Mötet hålls på Elmia i Jönköping.
Datum: 17–20 september 2019
Utställningstider: Utställningen öppnar tisdag morgon
och stänger fredag efter lunch.
Utställning: Kostnad för utställning tisdag-fredag är 4400 kr per m2.
Minsta djup två meter, minsta beställning 2x2m. Beställningar hanteras efterhand som de
kommer in. Utställare har (i mån av plats) fri tillgång till det vetenskapliga programmet.
Orderbekräftelse skickas efter anmälan. Monterförslag skickas under februari 2019.
Möbler/Internet: I ytan ingår väggar, kongressbord, ca 180x80cm,
stolar, Wi-fi och standard-el. Vi bygger bakväggar och 1m i sida
mellan montrarna. Bilden till höger visar hur väggarna ser ut för en
monter i storleken 3x2m. En monter som har 3m djup byggs med 2m
i sida. Övriga möbler beställes av vår underleverantör och info
kommer under våren. Golvet i anläggningen är ett cementgolv.
Utställarpass (med fritt deltagande på kongressen):
Med varje beställning av utställningsplats ingår ett utställarpass, som inkluderar lunch &
kaffe under utställningstiden och minglet i utställningen på onsdagskvällen. Som utställare
har du även möjlighet att besöka kongressen i mån av plats.
Större montrar tilldelas fria utställarpass efter monterstorlek (12m² ger två pass och 18 m²
ger tre pass osv.) Ytterligare utställarpass för utställare kostar 1900 kr för
utställningsperioden. Max en personal per två m2. Föranmälan stänger en månad före
mötet. Endast företagsnamn står på brickorna och att ni kan byta personal genom att
överlåta brickan. Brickan är opersonlig. På sent beställda brickor står endast ”Utställare”.
Anmälan på plats i Jönköping kostar 2200 kr för alla dagarna och 1200 kr för enstaka dag.
Endagarsbrickor kan endast bokas på plats.
Sponsring: Vi erbjuder sponsorskap till mötets vetenskapliga program på olika nivåer.
Sponsorers logo exponeras tydligt på hemsidan och genomgående i trycksaker samt i
mötets app. Den 5 februari hålls ett sponsormöte i Jönköping för intresserade sponsorer.
Under Röntgenveckan erbjuder vi följande nivåer:
 Huvudsponsor 160 000kr, Sponsor 70 000kr, Stödföretag 30 000kr
Huvudsponsorerna erbjuds symposier som går parallellt med andra huvudsponsorers
symposier och under ordinarie programtid. Alla kostnader utöver lokal och konferensteknik
förknippade med symposiet bekostas av arrangerande företag.
Information om nivåerna och villkoren för sponsorskap lämnas till intresserade. Kontakta
Johan Lindbladh om du vill veta mer. All sponsring avser det vetenskapliga programmet.
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Annonsering/App (Tjänsten: Utökad företagspresentation): Pris 4 000 kr
Det kommer inte att tryckas någon traditionell programbok med
annonsplatser. I stället finns möjlighet att presentera sitt företag i
mötets app. Informationen hamnar i Utställarlistan med länk till
hemsidan och kontaktuppgifter.
Skanner-funktion/App: Pris 1 000 kr
Använd appen för att skanna besökarnas namnbrickor och gör egna anteckningar för
framtida uppföljning. Informationen säkerhetskopieras i molnet och efteråt kan datan
exporteras som Excel. För att använda funktionen behöver ni enheter som kör iOS eller
Android.
Socialt/kvällsarrangemang:
 Tisdag kväll: Middag på stan
 Onsdag kväll: Mingel i utställningen
 Torsdag kväll: Bankett Elmia

600 kr – föranmälan krävs
Ingår i deltagaravgift - föranmälan krävs
750 kr – föranmälan krävs

Info om övriga sociala arrangemang hittas på rontgenveckan.se senare. Traveko
Scandinavia tar emot fest- och personalanmälningar för utställarna.
Moms: Samtliga angivna priser är exklusive moms.
Hemsida/Program: www.rontgenveckan.se Programmet uppdateras efterhand.
Logi: Hotellbokning sker via mötets hemsida www.rontgenveckan.se som öppnar senast i
mars 2019. Vi meddelar då allt är klart. Ni ska alltså bara boka hotell via mötets hemsida.
Personal- och festanmälningar till Traveko Scandinavia som vanligt.
Anmälan/Bokning: www.travekoscandinavia.se Klicka på Våra möten/Röntgenveckan.
Betalningsvillkor: Fakturering sker i maj och den ska vara betald 60 dagar innan
konferensen. Priserna gäller beställningar som är faktureringsklara senast 1/5 2019. För
beställningar efter 1/5 2019 höjs kvadratmeterpriset med 300 kr.
Frågor: För frågor som rör utställningsdelen hänvisas till Johan Lindbladh, Traveko
Scandinavia, johan.lindbladh@travekoscandinavia.se, mobil: 0733-351 424.
Övriga kontaktpersoner: Se hemsidan.
Välkomna till Röntgenveckan i Jönköping!
Johan Lindbladh,
Event Manager
Mobile: +46 (0)733 351 424
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